
Lakendal

Aa l s t

Lakendal ligt pal in het centrum van het levendige Aalst. Onze 80 kamers in het 
woonzorgcentrum en de 29 assistentiewoningen bieden ruimte aan 120 bewoners. 
Bij ons geniet u optimaal. U kunt een beroep doen op ons uitgebreide zorg- en 
dienstenaanbod. Bovendien zijn uw privacy en veiligheid onze prioriteit. Wonen in 
Lakendal staat synoniem voor genieten van het leven met een gerust gemoed. 

Lakendal
Weggevoerdenstraat 29
9300 Aalst
tel. 053 43 21 00
lakendal@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Het zorgpersoneel 
van Lakendal levert 
een voortreffelijke 
service. Door de mond-
tot-mondreclame 
overtuigde ik mijn 
vrienden om hier ook 
te komen wonen.”

Over Lakendal
In 2014 opende Lakendal de deuren. 
Het moderne woonzorgcentrum en 
de bijbehorende assistentiewoningen 
voorzien u in alles wat u nodig hebt om 
comfortabel te wonen. Lakendal bevindt 
zich op een vroegere textielnijverheidssite, 
te midden van de stad: een combinatie 
van gezelligheid, bereikbaarheid en de 
nabijheid van winkels en horecazaken. Ons 
professionele zorgteam biedt u kwalitatieve 
zorg- en dienstverlening. Bij Lakendal 
creëren we een gezellige en veilige thuis 
voor onze bewoners. We hebben oog voor 
wie u bent en wat u boeit. 

Uw moderne thuis
Lakendal is een plek met het modernste 
comfort en een aangenaam woonkader. De 
eigentijdse kamers en assistentiewoningen 
werden met oog voor detail ingericht. 
U kunt kiezen tussen 6 verschillende 
types appartementen en 6 kamertypes. 
Ons personeel werkt met geavanceerde 
technologie. Zo ondersteunt een 
domotica- en registratiesysteem hen bij hun 
dagdagelijkse taken. 

Kies uw comfortpakket
Iedere bewoner is anders. Daarom kijken 
we samen met u welke zorg u nodig hebt. 
De bewoners van onze assistentiewoningen 
kunnen kiezen uit 5 pakketten die helemaal 
beantwoorden aan hun ritme, noden en 
behoeften. Aan u de keuze hoeveel u zelf in 
het huishouden wilt doen. Hebt u dagelijks 
ondersteuning of medische zorg nodig? 
Dan zorgen we daarvoor. Van zorgkundige 
permanentie tot verpleging aan huis: alles is 
mogelijk. In het woonzorgcentrum genieten 
onze bewoners de klok rond van alle zorgen 
die zij nodig hebben.  

Gezonde, gevarieerde keuken
Voor gastronomische verwennerij bent 
u bij Lakendal aan het juiste adres. Onze 
chef-koks geven dagelijks het beste van 
zichzelf om u op culinair vlak te verwennen. 
Lekkere, gezonde en huisbereide maaltijden 
zullen u en uw familie ongetwijfeld kunnen 
bekoren. Maandelijks serveren wij u een 
streekgerecht! Onze assistentiewoningen 
zijn uitgerust met een volwaardige 
kitchenette. Hier kiest u of u zelf wenst te 
koken of u laat verwennen in ons restaurant.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Draagbaar 
oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Bibliotheek
Wifihotspot
TV-ruimte
Rokersruimte
Beveiliging 

Zorgaanbod
Ergo- en kinesitherapie
Verpleging en verzorging 
Referentiepersoon 
Dementie, Wondzorg, 
Diabetes en Palliatieve 
zorg

Omgeving
Centrum van Aalst
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels en banken op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen
Kort verblijf
Herstelverblijf

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Nachtwacht
Poetsdienst 
Wasserij
Strijkdienst
Woonassistentie 

Type woningen
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers 
Eénpersoonskamer 
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Onze-Lieve-Vrouw 
ziekenhuis en het 
Algemeen Stedelijk 
ziekenhuis in de 
omgeving
Bushaltes met 
verbindingslijnen op 
minder dan 100 meter 
van de voorziening
Op wandelafstand van 
het station in Aalst> Meer informatie? www.armonea.be/lakendal

Onze troeven
• Gespecialiseerde zorg en infrastructuur 

voor personen met dementie
• Modernste comfort in een aangenaam 

woonkader
• Verschillende types van 

assistentiewoningen
• De ideale locatie biedt u alle voordelen 

van een stad
• Gezonde en gevarieerde huisbereide 

maaltijden 
• Mooie binnentuin 
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